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21 મેના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 26 મેના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 34 કન્ફમમડ કે 
સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
 
  

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 37% નો ઘટાડો 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 11.7 કિવેાય  

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના સરખા કે જે 100,000 િીઠ 12.2 િતાાં 

• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે નીચા કે જે 100,000 િીઠ 23.1 િતાાં 
   

બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથથ શ ું થાય? 
 

આ અઠવાદડયે કોસવડના (Covid) સમસથિત કે કન્ફમમડ કેસીસની સાંખ્યામાાં થતો ઘટાડો ખબૂજ આવકારલાયક 
રિયો છે. પણ આપણે અવશ્ય સાવધ રિવે ુાં જોઈએ. આપણા શિરેમાાં કોસવડ (Covid) િજી પણ િાજર રિલે છે, 
અને જો કે આપણ ુિર- પ્રમાણ સરખામણીમાાં નીચ ુછે, છતાાં પણ, અમે િેશના બીજા ભાગોમાાં સાંખ્યામાાં વધારો શરૂ 
થવાનુાં જોય ુછે.  
 

આ અઠવાદડયે કેસીસમાાં સૌથી વધારો યવુાન પખુ્તવયનાઓમાાં વળી પાછો રિયો છે. િાલમાાં આપણે છ લોકો 
સધુીના નાના જૂથમાાં કે ગ્રપૂમાાં ઘરની અંિર અથવા બે કુટુાંબો અથવા બિાર 30 લોકો સધુીના વધારે મોટા જૂથમાાં 
મળી શકીએ, કોસવડના (Covid) સરુક્ષિતતાના માગમિશમનો સનણામયકરીતે મિત્વના રિ ેછે. 
 
એક કરતાું બે િેક્સસિેશિિા ઈંજેકશન્સ કે શોટસ િધારે સારા રહ ે
 

િાલમાાં યકેૂમાાં (UK) મળી રિતેા ત્રણ વેકસીનની એવી આકાાંિા રાખવામાાં આવે છે કે તે બધા સમગ્ર બે ડોસમાાં 
કાયમ કરી શકે. બે ડોસ લેવાથી, તે વધારે શક્તતશાળી અને તમારા શરીરમાાં વધારે સારી પ્રસતરક્ષિત (ઈમ્યનૂ), 
પ્રસતભાવ તરફ િોરી જઈ અને વધારે લાાંબા સમય માટે રિણ આપી શકે. પિલેો શોટ કે ઈજેકશન સારુ એવ ુ
રિણ આપે છે પણ સાંપણૂમરીતે અસરકારક બનવા બને્ન ડોસની જરૂર રિ ેછે. સૌથી અધતન કે છેલ્લામાાં છેલ્લ ુ
સાંશોધન એવ ુબતાવે છે કે ફાઈઝર (Pfizer) અને એસ્રો ઝેનેકા (Astro Zeneca) એમ આ બને્ન વેકસીનના બે 
ડોસ લેવાથી, ઈન્ન્ડયામાાં (india) પિલેી વખત સનસિત કરવામાાં આવેલ B.1.617.2 વેદરઅન્ટ કે રૂપાાંતરની 
સામે તેમજ યકેૂમાાં (UK) કેન્ટ (Kent) B.1.1.7 રિલે વચમસ્વવાળા વેદરઅન્ટ સામે ખબૂજ અસરકારક રિલે છે. 
 

આપણને જે લોકો સપ્રય િોય તેઓનુાં રિણ કરવા અને NHS ઉપરથી િબાણ દૂર કરવા, એ અગત્યનુાં છે કે 
િરેકેિરેકને બે ડોસ મળે. શકય િોય તેટલી જલિીથી તમારી પિલેી એપોઈન્ટમેન્ટ બનાવો અને તમારી દ્વિતીય કે 
બીજી વેક્તસનેશનની એપોઈન્ટમેન્ટ ચકૂી જતા નદિ.  
 

50 વર્મની વયની ઉપરના િરેક માટે અથવા જે લોકો ક્તલસનકલી સનબમળ િોય તેઓને માટે પિલેા અને દ્વિતીય 
જેબ વચ્ચેનો સમય 12 અઠવાદડયાઓથી ઓછો આઠ અઠવાદડયા સધુીનો કરવામાાં આવ્યો છે. તેથી જો તમારી 
દ્વિતીય એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કરવામાાં આવી િોય અને તારીખમાાં ફેરફાર કરવા સવરે્ સચૂના મળી િોય તો, તેની 
અવગણના કરશો નદિ. 
 

https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-b-1-617-2-variant-after-2-doses
https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-b-1-617-2-variant-after-2-doses


NHS ના વેક્તસનેશનના પ્રોગ્રામની જલિીથી શરૂઆત થઈ છે તેથી જે િરેકેિરેકને વેક્તસનેશન લેવાની ઈચ્છા 
િોય, તેઓને આ બે જેબ્સ મળી શકે. સસેકસમાાં (Sussex) આ અઠવાદડયે અમે 1 સમલ્યન પ્રથમ વેક્તસનેશન 
આપવાના અથમપણૂમ મિત્વના તબકકે (સસક્ગ્નદફકન્ટ માઈલસ્ટોન) પિોંચ્યા છે, જે માટે જે લોકો આવ ુબનવા માટે 
ઉત્સાિપવૂમક કરી રિલે છે તે બધા લોકોના આભારી છીએ. 
 

જો તમને તમારુાં પ્રથમ વેક્તસનેશન બકુ કે નોંધાવા માટે આમાંત્રણ આપવામાાં આવ્ય ુિોય, પણ તમે તેમ ન કયુમ 
િોય તો, િજી પણ તમે મોડા પડેલ નથી, આમાંત્રણ ખલુ્લ ુરિલે છે. ઓનલાઈન ઉપર બકુ કે નોંધાવો અથવા119 
ઉપર ફોન કરો. વેક્તસનેશન લઈ શકાય તે માટે અમે િરેકેિરેક માટે શકય િોય તેવ ુસરળ બનાવવા િરેક પ્રયત્ન 
કરી રિયા છીએ કે જેમાાં સવકલ્પો સાથે જો તમે કોઈ એક મેઈન કે મખુ્ય વેક્તસનેશન સેન્ટરમાાં જઈ ન શકો . જો 
તમારા વેક્તસનેશન સેન્ટરમાાં જવા માટે કોઈ નડતર જણાય તો, જે લોકો પાસે મસુાફરી કરવાના કોઈ સાધન ન 
િોય તેવા લોકો માટે મફત રેન્સપોટમ સસવિસ 0300 303 8060 ફોન ઉપર, સોમવારથી શકુ્રવાર, સવારના 10 
થી બપોરના 1 અને બપોરના 2 થી સાાંજના 5 સધુી બકુ કરી શકાય. 
 

મળૂ- પાયાિી િસ્ત  - ક્સ્થવત ભિૂી જશો િકહ 
 

બ્રાઈટન અને િોવને (Brighton & Hove) સરુક્ષિત રાખી અને વાઈરસ કે અસતસકૂ્ષ્મ જ ાંતનુો ફેલાવો અટકાવવા 
માટે જયારે NHS વેક્તસનેશનના પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરવામાાં આવેલ છે, ત્યારે આપણે અવશ્ય ચાલ ુરાખવ ુ
જોઈએેઃ   
• જો તમરાથી બની શકે તો, ઘરથી દૂર િો તો મોઢા ઉપરનુાં કવદરિંગ કે આવરણ પિરેી, અને ખાતરી કરવી જોઈએ કે નાક 

અને મોઢા, એમ બને્નને યોગ્યરીતે કવર કરવામાાં આવે છે 

• સનયસમતરીતે િાથ ધઓૂ અથવા િાથની જેલનો ઉપયોગ કરો 

• તમારા ઘરના કુટુાંબના અથવા બબલના જે લોકો ન િોય તેઓથી સરુક્ષિત અંતર રાખો 

• બારીઓ અને બારણાઓ ખોલી તાજી િવાને પદરભ્રમણ કરવા િો – ઘરની અંિર કરતાાં બિાર વધારે સરુક્ષિત કિવેાય 

• અઠવાદડયામાાં બે વખત સસમ્્ટન કે રોગના લિણો માટે મફત ટેસ્ટસ ઘર અથવા નોકરીના સ્થળે લઈ જઈ અને 
પદરણામોનો દરપોટમ કરો, નેગદટવ અને પોક્ષઝદટવ 

શકય િોય તેટલી જલિીથી તમારી વેક્તસનેશનની એપોઈન્ટમેન્ટ નોંધાવી અને બે ડોસીસ લઈ લો. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may

